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Framskridningen av planeringen av H-huset och alliansmodellen 
 

 

Nya H-huset förverkligas genom att vi använder oss av en alliansmodell i planeringen och byggskedet. 

Bakgrunden till valet av alliansmodellen är att det föreligger flera riskfaktorer i samband med projektet. Det 

kan gälla tekniska risker så som flytt av infrastruktur före byggstart, ändringar av projektets omfattning i 

byggfasen eller kommande lagstiftning som kan påverka slutresultatet. Genom att använda en alliansmodell 

och genast få tillgång till den erfarenhet och specialkunskap som planerare och entreprenörer besitter 

minimeras riskerna samtidigt som möjligheterna för innovativa lösningar både ekonomiskt och funktionellt 

ökar avsevärt. I en allians delar alla parter på risker och möjligheter. Både beställare och entreprenör jobbar i 

samma projektorganisation mot gemensamt uppsatta mål. 

 

Upphandlingsprocessen av H-huset startade genom att en förhandsannons lades ut på Hilma (offentliga 

upphandlingsannonser) 20.6.2017. Under sommarmånaderna 2017 lades det ner ett omfattande arbete på 

utformningen av upphandlingsdokumenten. Vison Oy fungerade som allianssakkunnig under 

upphandlingsprocessen. Upphandlingen av alliansen gjordes enligt förhandlingsförfarande. 

Upphandlingsannonsen lades ut 30.8.2017.  Intresseanmälan inlämnades senast 2.10.2017. Fyra konsortier 

anmälde sitt intresse och alla godkändes. En initial offert inlämnades 20.10.2017. Förhandlingar samt 

workshoppar hölls under veckorna 44 och 47. I workshopparna deltog nyckelpersonerna både från konsortiet 

och från beställaren. I workshopparna gavs olika uppgifter som grupperna skulle arbeta med samt 

problemställningar som det skulle hittas lösningar på. Projektchefens och gruppernas arbetssätt och förmåga 

att lösa problem bedömdes av beställarens deltagare samt av neutrala utomstående experter från Vasa 

universitet. Även en utomstående opartisk observatör från Novia deltog i upphandlingsprocessen för att 

garantera att beställaren behandlade alla konsortier på ett jämlikt sätt. Workshopparna var också ett utmärkt 

sätt att få de intresserade företagen att förstå våra behov och önskemål. Efter workshopparna poängsattes de 

olika grupperna. 

 

Den slutgiltiga offerten inlämnades 30.11.2017. Efter öppnandet av offerterna poängsattes de olika delarna. 

Kvalitet hade en 80 % vikt och priset hade 20 % vikt i poängsättningen. 

 

Upphandlingsbeslutet togs 8.12.2017. Det vinnande anbudet, som fick högst poäng på både kvalitet och pris 

(lägsta pris), gavs av ett konsortium bestående av Lemminkäinen Talo Oy (1.2.2018 YIT Talo Oy), Ramboll 

Finland Oy, Granlund Pohjanmaa Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy, Arkkitehdit Kontukoski 

Oy.  
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Ett feedbacktillfälle hölls för alla deltagande företag 12.12.2017. Efter en två veckors besvärstid skrevs 

kontraktet under 22.12.2017. En utomstående granskning av de olika företagens ekonomisystem har utförts 

under januari 2018 av Talousosasto Viivanalle Oy. 

Alliansen för H-nybyggnaden har startat upp sin verksamhet 8.1.2018 med en gemensam skolningsdag. För 

alliansens projektgrupp används BigRoom som verksamhetsmodell. BigRoom innebär att alla 

nyckelpersoner för det pågående skedet samlas varje vecka och håller workshoppar eller möten för de 

aktuella ärendena enligt en på förhand uppgjord agenda. Man strävar till att använda lean-filosofin som 

grund för arbetet. Under våren 2018 är det BigRoom-dagar varje vecka måndag – tisdag och de hålls i 

centralsjukhusets utrymmen. Alliansens ledningsgrupp har hållit ett första möte 8.1.2018 och då bland annat 

fastställt personerna i alliansens projektgrupp. Projektgruppen består av både beställarens och konsortiets 

representanter är den som sköter om den dagliga driften av projektet och även bereder förslagen till 

alliansens ledningsgrupp. I en allians skall besluten tas enhälligt vilket gäller både i projektgruppen och i 

ledningsgruppen.  

 

En först grov tidsplanering har gjorts för hela utvecklingsåret (KAS) och under januari – februari kommer 

man under BigRoom-dagarna främsta att jobba med alliansens interna organisering, uppgörande av 

strategier och linjedragningar. Alliansens ledningsgrupp har möte 22.2.2018 och tar då ställning till dessa 

saker utgående från alliansprojektgruppens förslag. 

 

Parallellt med alliansens ovan nämnda uppgifter fortgår även planeringen för flytten av infra på 

sjukhusområdet. Även detta sköts av alliansen.   

 

På vårdsidan jobbar man vidare med processerna utgående från den funktionella planeringen som gjordes år 

2017. Tre avdelningsskötare från centralsjukhuset har helt eller delvis friställts för dessa uppgifter och Vasa 

stad har en vårdrepresentant. Under alliansens utvecklingsskede kommer det att plockas in olika 

användarrepresentanter från vård/medicin, stödfunktionerna och tekniska underhållet i de skeden deras 

sakkunskap behövs. 

 

Vasa 9.2.2018 

 

 

Ulf Stenbacka    Camilla Ahlskog 

Teknisk direktör   Planerare 
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Utredning om PET-CT-apparat, behovet av en dylik apparat, anskaffningsgrunder och 

kostnadsbedömning 

 

Positronemissionstomografi (PET) är en metod som kan användas för att avbilda vävnader och organ i skikt, 

men också för att undersöka ämnesomsättningen i vävnader och organ. I metoden utnyttjas radioaktiva 

isotoper. Den används bland annat vid undersökning av cancerspridning eller vid sökning av 

inflammationshärdar. I och med att de använda radioisotoperna sönderfaller snabbt är man i praktiken 

tvungen att transportera dem per flyg, vilket innebär att eventuella apparater endast kan placeras i centra 

med regelbundet reguljärflyg. Med hjälp av PET-undersökning får man information om vävnadsfunktionen 

men också en bild av strukturen hos det undersökta objektet. Därför tar man också en datortomografisk bild 

av patienten, dvs. en CT-bild, som kompletteras med den information som fås genom PET-bilden. De PET-

apparater som finns till salu nuförtiden är alla PET-CT-kombinationsapparater. I vården av cancerpatienter 

behöver man ofta också ta en CT-bild som berättar om spridningen av cancern, vilket kan göras på samma 

gång med en PET-CT-apparat. Det här förkortar patientens undersökningsstig en aning men förbättrar också 

verksamhetskvaliteten. 

 

Därutöver så utvidgas de undersökningsområden där PET kan användas hela tiden. PET-undersökningar 

kan användas synnerligen mångsidigt vid utredning av elakartade sjukdomar, bland annat för att utesluta 

cancer, förbättra och försnabba cancerdiagnostiken, utreda spridningen av och prognosen vid cancer, vid val 

och planering av behandling (operation, strålbehandling, läkemedelsbehandling) samt vid uppföljning av 

vårdresultat och för att upptäcka eventuell återkomst av cancer. Apparaten har blivit ett av de viktigaste 

instrumenten i den moderna onkologiska vården. En PET-undersökning ändrar den onkologiska 

behandlingen i 20–30 % av fallen. De viktigaste cancertyperna där PET-undersökningar används är 

lymfkörtelcancer, cancer i huvud- och halsregionen, bröstcancer, lungcancer, matstrupscancer, tjocktarms- 

och ändtarmscancer och melanom. De indikationsområden som anknyter till cancer utvidgas emellertid i 

takt med erfarenheten och forskningsrönen. Därutöver så utvidgas indikationsområdena i allt större 

utsträckning till att bland annat omfatta undersökning av blodkärlsinflammationer och olika infektioner som 

eventuellt förorsakats av apparater och katetrar som placerats i kroppen. PET-undersökningar kan också 

användas exempelvis vid undersökning av olika hjärt-, hjärn- och lungsjukdomar. 

 

För tillfället genomgår cirka 160–180 patienter från Vasa centralsjukhus en PET-CT-undersökning årligen. 

Dessa patienter fördelas enligt specialitet enligt följande: knappt hälften är onkologiska, en femtedel 

representerar lungsjukdomar och en femtedel bukkirurgi. Dessutom undersöks också några patienter per år 

från en del andra specialiteter. Det som är anmärkningsvärt är att även inom t.ex. lungsjukdomarna och 
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bukkirurgin är en cancersjukdom eller en misstanke av cancer en viktig undersökningsindikation, varför 

merparten av undersökningarna görs vid utredning av cancersjukdomar. För tillfället sänder vi våra 

patienter för undersökning närmast till Tammerfors eller Åbo universitetssjukhus, en del också till ett privat 

sjukhus i Helsingfors. En undersökning kan i allmänhet ordnas inom 3–4 veckor och ett utlåtande fås inom 

3–4 dagar. Vi borde ändå få en PET-CT så snabbt och så nära patienten som möjligt för att vi ska kunna 

erbjuda denna undersökning till alla som har ett utbyte av en dylik undersökning. Det som i avsevärd grad 

begränsar användningen av denna undersökning för tillfället är att resan till undersökningen är en 

belastning för patienten men också delvis på grund av att väntetiden är lång. 

 

Om vi hade en PET nära så kunde vi ordna en tid snabbare, inom ett par veckor, samtidigt som behovet i 

regionen bättre kunde tas i beaktande och undersökningen av patienten skulle löpa smidigare. Enligt 

överläkarnas bedömning skulle undersökningsantalet enbart inom onkologin bli trefaldigt och allt som allt 

skulle antalet stiga till en nivå på cirka 410 +/- 20 om vi hade en PET-apparat i Vasa. Den här bedömningen 

överensstämmer med den förverkligade användningen av PET-CT-apparaterna på t.ex. centralsjukhusen i 

Jyväskylä och Joensuu. Nämnas bör att antalet PET-CT-undersökningar av onkologiska patienter från 

Seinäjokitrakten bedöms i nuläget uppgå till ca 100 stycken/år. Med PET-CT-undersökningen kan en del av 

de övriga skiktundersökningarna ersättas, varför totalkostnaderna och eventuellt också patientens 

strålningsdos som åsamkas av andra undersökningar skulle minska.  

 

Själva verksamheten kräver en PET-CT-apparat, ett radioaktivt ämne, en tillräcklig och kompetent personal 

samt ett utrymme som lämpar sig för detta ändamål. Lanseringen av en eventuell PET-verksamhet togs i 

beaktande redan i planeringsfasen av U-byggnaden. Utrymmena står nu halvfärdiga, men färdigställs om 

PET-verksamheten blir verklighet. Utrymmena måste också uppfylla de höga krav som ställs på 

strålningssäkerhet. Om vi tillhandahöll en PET-CT-verksamhet två dagar i veckan (sex patienter/dag) och 

genomförde CT-undersökningar under de övriga dagarna skulle det kräva följande tilläggsresurser i form av 

årsverken: 0,2 specialister som avklarat en examen i fysiologi och isotopmedicin, s.k. fusionsavbildning, 0,2 

specialister i radiologi, sjukskötare av olika typ sammanlagt 1,2 samt 0,3 sjukhusfysiker. 

 

Priset på en PET-CT-apparat med en CT som klarar av 128 skikt uppgår till cirka 2 400 000–2 500 000 €. 

Vid doseringen av PET-signalsubstansen behövs en automatdoserare som kostar cirka 150 000 €. 

Kostnadsuppskattningen för inredning av ett PET-CT-rum uppgår till 260 000 €. Priset på den radioaktiva 

isotop som vanligtvis används vid undersökningar uppgår till 500 €/patient. Därutöver tillkommer det en 

transportkostnad på 250 €/försändelse. I moderna digitala PET-CT-apparater kan mängden signalsubstans 
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halveras, vilket i motsvarande grad sänker driftskostnaderna och patientens strålningsdos. Därutöver 

tillkommer kostnader för utbildningen av personalen. 

 

I följande kostnadsberäkning har man beaktat de totala kostnader för PET-CT-undersökningarna inklusive 

personalens lönekostnader med bikostnader som allokeras till PET-CT-verksamheten, avskrivningar av 

apparatinvesteringar och kostnaderna för renoveringen av utrymmena. Därutöver inrymmer beräkningen 

undersökningsspecifika kostnader (PET-signalsubstans + frakt och övriga kostnader för mindre 

förnödenheter), underhållskostnader samt övriga interna kostnader (personal- förvaltnings- och 

sekreterartjänster, hyror och städtjänster). 

 

I beräkningen har lönsamheten av anskaffningen av en egen apparat jämförts med priserna för köpta 

undersökningar. Priset på köpta PET-CT-undersökningar varierar mellan 2 000 € och 3 000 € beroende på 

vad som ska undersökas och var undersökningen görs. I beräkningen har man använt sig av ett 

genomsnittligt pris på 2 300 €/undersökning. I beräkningen har man inte tagit i beaktande patientens 

kostnader för resan till Tammerfors eller Åbo. I den anslutna bilden presenteras de totala kostnaderna för 

det årliga undersökningsantalet samt de totala kostnaderna för köpta undersökningar (röda linjen) och 

kostnaderna för verksamhet som tillhandahålls med egen apparat (grön linje). Av den grafiska 

presentationen framgår det att det är lönsammare att skaffa egen apparat om man genomför åtminstone 379 

undersökningar per år.  
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Vid de samarbetsförhandlingar som förts mellan ledningen för och överläkarna i Syd-Österbottens 

sjukvårdsdistrikt har sjukhusledningen meddelat att cancerpatienter som även annars remitteras till Vasa för 

vård kan undersökas med PET-CT-undersökning i Vasa om de är i behov av en dylik undersökning. Det här 

betyder tiotals undersökningar per år, vilket ökar säkerhetsmarginalen. På Mellersta Österbottens 

centralsjukhus har man inget intresse av att remittera patienter till Vasa för PET-CT-undersökningar, men 

det här är inte avgörande för den ekonomiska lönsamheten. Dessutom understöds anskaffningen av det 

faktum att föreningar, stiftelser och privatpersoner i vårt landskap har meddelat att de är beredda att bevilja 

donationsmedel för anskaffning av en PET-CT om den anskaffas inom en stram tidtabell. För tillfället är 

PET-CT-apparaten i VSVD:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-20 placerad till år 2019. 

 

I december 2017 tillsattes en PET-arbetsgrupp för att uppdatera de bedömningar och beräkningar som 

gjordes föregående år. Den tekniska och medicinskt detaljerade sakkunnigrapport ”Selvitys PET-CT-laitteen 

hankinnasta” som uppgjorts av denna arbetsgrupp hittas som bilaga i portalen. 

 

PET-CT-verksamheten är uppenbarligen volymmässigt tillräckligt omfattande med enbart de patienter som 

kommer från vårt eget sjukvårdsdistrikt för att den ska vara ekonomiskt lönsam, men SÖSVD:s användning 
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ökar den ekonomiska säkerhetsmarginalen. Det vårdmässiga utbytet fås genom en medicinsk exaktare 

diagnostik, ett bättre vårdresultat, men också genom att man kan undvika onödigt invasiva eller helt onödiga 

operationer samt strål- och läkemedelsbehandlingar men också det ringare besvär och den mindre belastning 

som svårt sjuka patienter annars vore tvungna att genomgå. Vårt sjukhus kännetecknas av vår högklassiga 

och omfattande behandling av cancersjukdomar. En anskaffning av en PET-CT-apparat bistår också detta 

mål, liksom allmänt också sjukhusets ställning som en ansedd del av vårt nationella sjukhusnätverk. Vi 

förväntar att anskaffningen också kommer att få positiva följdeffekter för rekryteringen av personal. 

 

Vasa 12.2.2018 

 

Auvo Rauhala 

Chefsöverläkare, VSVD 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 

§ 1  SAMMANTRÄDET ÖPPNAS, LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträdet 

konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.  

 

§ 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Ett förslag framfördes om att man i framtiden ska välja protokolljusterare i bokstavsordning.  

Paula Heikkilä och Kaj Johansson valdes till protokolljusterare. Enligt praxisen ska protokollet 

först skickas till ordföranden för justering och därefter till protokolljusterarna, varefter den 

protokolljusterare som justerat protokollet sist skickar det till sekreteraren.  

  

§ 3  NÄMNDEN FÖR MINORITETSSPRÅKET – UPPGIFTER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

 

Förvaltningsdirektör Olle Gull berättade att det i 18 § och 21 § i lagen om den specialiserade 

sjukvården stadgas om nämnden för minoritetsspråket och dess uppgifter. Enligt lagen svarar 

nämnden för utvecklande och koordinering av specialiserade sjukvårdstjänster för den språk-

liga minoriteten och den utbildning av hälsovårdspersonal som ges på minoritetens språk. I 

praktiken har man i nämnden följt upp nivån på och tillgången till den språkliga service som 

tillhandahålls för de bägge inhemska språkgrupperna. 

 

Den föregående nämnden gjorde i slutet av sin mandatperiod ett förslag till styrelsen som fat-

tat ett beslut i ärendet, vilket delgavs medlemmarna. Ärendet behandlades vid styrelsens 

sammanträde 18.9.2017/§ 153 Språket i journalhandlingar. Sammanträdet gick igenom det be-

slut som styrelsen fattat i ärendet. Beslutet inrymde en utvecklingsplan enligt vilken klienter 

vid behov får epikriser och polikliniktexter på det egna modersmålet, antingen svenska eller 

finska. I och med att man på grund av resurserna inte kan översätta alla texter är utgångs-

punkten att om det inte finns ett behov av att översätta texter så översätts de inte i onödan. 

Varje klient som inkommer för vård frågas genast vid ankomsten om hennes kontaktspråk, 

som införs i datasystemet, för att denna uppgift ska finnas till förfogande under hela vårdpro-

cessen. Ifall klienten vill få sina handlingar skickade hem på deras eget modersmål ska de 

framföra en begäran till en yrkesperson. Det ska göras lätt för klienterna att begära att få en 

översättning via ett specifikt telefonnummer om handlingarna av misstag har skickats på fel 

språk eller om klienten glömt att begära att få en översättning av handlingarna.  

 

I tjänstekollektivavtalet för läkare finns en punkt enligt vilken en läkare får ett lönetillägg om 

han eller hon dikterar journalhandlingsuppgifterna på de båda inhemska språken. För tillfället 
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Organ §  Sammanträdesdag  

 

Nämnden för minoritetsspråket 1 - 8 21.11.2017  

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

får 49 % av läkarna på sjukhuset detta tillägg. Målet är att öka antalet läkare som kan diktera 

på bägge språken. Dessutom ska man till personalsektionen föra ett ärende till beslutsfattande, 

där sektionen får ta ställning till ett förslag om en utvidgning av språktillägget så att det omfat-

tar också andra sakkunniggrupper som dikterar handlingar som tillställs klienter. År 2018 ska 

översättarbefattningarna utökas med två befattningar. Kön till översättning har redan nu blivit 

avsevärt kortare tack vare de utvecklingsåtgärder som vidtagits. I framtiden kommer uppgö-

randet av sammandraget av vården bli mera automatiserat då dikteringarna bygger på en 

strukturell dokumentation. I nämnden framfördes det att då den strukturella dokumentation-

en blir verklighet kunde också en översättning till engelska programmeras in som ett alterna-

tiv.  

 

Nämnden förde en diskussion förutom om styrelsebeslutet även om den kommentar som 

framförts på de sociala medierna om att svensk- och finskspråkiga patienter har olika köer på 

akuten och att de svenskspråkiga kommer in snabbare till läkaren. Inlägget hade fått rikligt 

med kommentarer. Nämnden beslutade att sekreteraren ska utreda frågan och skicka ett med-

delande till nämndmedlemmarna. 

 

Vid diskussionen framfördes att det skulle vara bra om man inte behövde sitta och vänta på 

akuten, utan att det i stället skulle komma ett meddelande till telefonen då den egna läkartiden 

närmar sig. Det här skulle vara bra också i situationer då en patient har en smittosam sjuk-

dom, och då inte skulle smitta andra i väntrummet.    

 

  § 4 PRESENTATION AV NÄMNDMEDLEMMARNA  

Nämndmedlemmarna presenterade sig kort.  

 

  § 5 VERKSAMHETSPLAN FÖR PERIODEN 2017–2021 

Verksamhetsplanen för perioden 2017–2021 godkändes. Nämnden noterade att den enligt 

verksamhetsplanen ska följa upp den språkliga servicen ur varierande strategiska perspektiv. 

Vid behov kan verksamhetsplanen revideras och andra frågor tas till behandling under man-

datperioden. 

 

§ 6 STYRELSENS PROTOKOLL (5/2017–10/2017) 

Styrelsens protokoll antecknades för kännedom. Ordföranden anvisade nämndmedlemmarna 

att följa med sjukvårdsdistriktsfullmäktiges och -styrelsens protokoll, eftersom de innehåller 

många aktuella frågor som berör sjukvårdsdistriktet.  
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Organ §  Sammanträdesdag  

 

Nämnden för minoritetsspråket 1 - 8 21.11.2017  

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 7 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN 

Nämnden beslutade att möteskallelserna ska sändas till medlemmarna två veckor före sam-

manträdet. På sammanträdet går en reseersättningsblankett runt där man ska anteckna 

reslängden. Sekreteraren redogör senare per e-post hur ersättning för eventuell inkomstförlust 

erläggs. 

 

§ 8 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS 

Ordföranden tackade nämndmedlemmarna för deltagandet och avslutade sammanträdet kl. 

14.30.  



Protokoll · sida 1(5) 

nr 1/2018 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Torsdagen den 11 januari 2018 kl. 9.00–11.00, 12.00–13.00 

Plats: M/S Wasa Express 

Beslutsfattare:  

Närvarande: Hellman Per ordförande Vasa 

Vikström Pernilla vice ordförande       Korsholm 

Smeds-Nylund Ann-Sofie medlem Vasa 

Erickson Sture ledamot                        Närpes - borta ledamot                        Larsmo  ansvarsområdesdirektör, föredragande  

Juha Kemppinen 

Jaakola Tanja  Vasa centralsjukhus  

Kujanpää Raija sakkunnig Kristinestad/Närpes sakkunnig Närpes -frånvarande 

 styrelsens ordf. Vasa styrelserepresentant Vasa 

ordförande 

vice ordförande 

medlem 

medlem 

ansv.omr.direktör 

sekreterare 

styrelserepresentant 

Vasa 

Korsholm 

Närpes     

Vasa 

föredragande 

VCS        

Vasa      

Frånvarande: Frantz Hans 

Eriksson Roger 

Halpin Tina sakkunnig Malmska hso 

Sirviö Markku sakkunnig Vasa hvc - borta 

Backström Alice 

Granfors Mikaela sakkunnig Korsholm- borta 

Lundman-Evars Helena 

styrelsens ordf. 

medlem 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

Vasa 

Pedersöre 

Jakobstad 

Vasa 

Korsholm 

Närpes 

Närpes 

Sakkunniga: Tero Timonen 

Susann Granlund 

ledande psykolog 

koord. avd.skötare 

VCS 

VCS 

 

 

Övriga närva-

rande: 

Föredragande: Juha Kemppinen   

Sekreterare: Tanja Jaakola   

Paragrafer: 1-10 

Protokollet  

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Per Hellman 

Sekreterare: 

 

 

Tanja Jaakola 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Pernilla Vikström  

Plats och tid: 

 

 

Ann-Sofie Smeds-Nylund  

Framlagt  

till påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker 
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Möteskallelse · sida 2(5) 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: 11.1.2018 kl. 9.00 

Plats: M/S Wasa Express 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 1  Sammanträdet öppnas 3 

§ 2  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 

§ 3  Val av protokolljusterare 3 

§ 4  Psykiatrins nya ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen presenterar  

                          sig 3 

§ 5  De önskemål som den psykiatriska delegationen framfört till  

                          psykiatrin angående framtiden 3 

§ 6  Verksamhetsmässiga och strukturella förändringar som gjorts inom  

                          serviceområdet för psykiatri under de senaste åren 4 

§ 7 Utvecklandet av Eksotes och Kotkas service och verksamhet 4 

§ 8  Övriga ärenden 4 

§ 9  Nästa sammanträde 4 

§ 10  Sammanträdet avslutas 5 

 

Ordförande:  

 

 

Per Hellman 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen     11.1.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 1  Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per Hellman öppnade sammanträdet kl. 9.00 och hälsade de närvarande 

välkomna på båtresan till Umeå samt till delegationens sammanträde. 
 

§ 2  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

Ordföranden konstaterade de närvarande samt förklarade sammanträdet lagenligt  

sammankallat. Ordföranden konstaterade att flera av de sakkunniga i delegationen var 

frånvarande. 
 

§ 3  Val av protokolljusterare 

 Vikström Pernilla och Ann-Sofie Smeds-Nylund valdes till protokolljusterare. 

 

§ 4  Psykiatrins nya ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen presenterar sig 

En presentationsrunda hölls, och i samband med den så kom man överens om att Juha 

Kemppinen presenterar sig bättre i samband med sitt eget anförande. 

  

§ 5   De önskemål som den psykiatriska delegationen framfört till psykiatrin angående 

framtiden  

 

Ordföranden redogjorde för delegationens primära uppgifter enligt vilka delegationen 

ska följa upp verksamheten och registrera eventuella brister samt gå igenom verksam-

hets- och ekonomiplanen. 

 

Delegationen förde fram följande synpunkter: 

 

1. Servicetillgång  

 -  Delegationen upplevde det vara av central vikt att klienter i ett tidigare skede får till-

gång till vård, så att man kan gripa tag i klientens problem. Kräver resursallokering. 

 -  Unga vuxna konstaterades enligt erfarenhet ha det mycket svårt att ta kontakt med 

vården, väntetiderna är för tillfället för långa. 

 -  ”Pop up”- mottagningar med låg tröskel på t.ex. skolor där yrkespersoner gör en 

snabb statusbedömning och vid behov hänvisar människan till vård. Samarbetet   

mellan olika sektorer är viktigt, och t.ex. skolkuratorer kunde tillgodogöras, det borde 

vara lätt att konsultera psykiatrin. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen     11.1.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 -  Serviceformgivning (multipla kanaler, revidering) 

 -  Servicen borde vara lättillgänglig, i stil med ett ”köpcenter”. 

 

2. Handledning och rådgivning 

3. Utvecklandet av psykiatrin borde synliggöras i vårdreformen 

4. I landskapsreformen är det viktigt att samarbeta med Vasa stad inom utveckling 

5. Integration av mentalvården och missbrukarvården 

 

§ 6   Verksamhetsmässiga och strukturella förändringar som gjorts inom serviceområdet 

för psykiatri under de senaste åren 

                  

 Tanja Jaakolas presentation har anslutits som bilaga. 

 

§ 7 Utvecklandet av Eksotes och Kotkas service och verksamhet 

        

Juha Kemppinens presentation har anslutits som bilaga. 
 

§ 8  Övriga ärenden 

Ledande psykolog Tero Timonen redogjorde för ett projekt som genomförs i Österbotten 

kring neuropsykiatri och rehabilitering/terapi och som omsätts i praktiken utgående från 

ett projekt som lanserats i samråd av Eskoo, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt och Vasa 

sjukvårdsdistrikt i syfte att utreda forsknings- och utvecklingskliniksamarbete. Den      

totala projektfinansieringen om 875 000 € är fördelad på fem år. Även institutionen för 

psykologi vid Jyväskylä universitet medverkar, projektet är förknippat med en donat-

ionsprofessur. Samarbete söks via praktiska team, där respektive avtalspart själv faststäl-

ler i vilken omfattning den deltar i projektet. Projektet har beröringspunkter med KBT-

utbildningen.  

En ledare för projektet ska sökas genom öppen ansökan.    

 

Den koordinerande avdelningsskötaren Susann Granlund berättade att hon i ett halvår 

kommer att arbeta med de psykiatriska funktionerna inom ramen för det planerings-

projektet som anknyter till H-huset. 

 

§ 9  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls 15.2.2018 kl. 9.00–11.00. På nästa sammanträde ska man 

dryfta resan samt de processer som anknyter till planen för H-huset. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen     11.1.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 10  Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet kl. 13.00. 

  



AVTAL OM RÄTTIGHET ATT UTFÖRA PRIVATA PATOLOGITJÄNSTER I VASA 

CENTRALSJUKHUS UTRYMMEN 

 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt  sk (Vasa centralsjukhus) och ______NN__________ (patologen) har i dag 

uppgjort följande avtal om rättighet att använda Vasa centralsjukhus utrymmen för att utföra privata 

patologiprover.  

 

1. Prov som omfattas 

 

De prov som utförs inom ramen för avtalet är små vävnadsprov och enkla cellprov, vilka också normalt 

produceras på Vasa centralsjukhus. Till sin omfattning är verksamheten ringa. Proven remitteras från 

privatläkare eller privata läkarstationer.  Motiveringen till att dessa prov undersöks  som privatprov på 

Vasa centralsjukhus är att om det hos patienten uppdagas en allvarlig sjukdom som cancer så finns 

provsvaren direkt på centralsjukhuset, vilket möjliggör en snabbare behandling till fördel för patienten. 

 

Inom ramen för avtalet får endast privat remitterade prov undersökas. Prov som remitteras inom ramen 

för våra medlemskommuners hälsovårdssystem får inte tas emot som privatprov. 

 

Avtalet omfattar följande från vår interna prislista hämtade undersökningar : 

 

Prov           Internt pris € 

4764A Ts-PADColoA Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, 1-3 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia46 €

4764B Ts-PADColoB Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, 4-6 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia53 €

4764C Ts-PADColoC Ts-Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, 7 tai useampia eriteltyjä pieniä näytteitä, samaan kok. kuuluv.69 €

4043 Ts-PADGast Ts-Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus 92 €

61470 Gi-PAD-4 Gi-Gi-alueen näytteen histologinen tutkimus, laaja 122 €

4054 Ts-PAD-1 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 1-3 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia50 €

4055A Ts-PAD-2A Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4-6 eriteltyä pientä näytettä, samaan kok. kuuluvia92 €

4055B Ts-PAD-2B Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 7 tai useampia eriteltyjä pieniä näytteitä, samaan kok. kuuluvia138 €

4056 Ts-PAD-3 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti 244 €

6144 Ts-PADBrea Ts-Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 76 €

6146 Br-PAD-4 Br-Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti 329 €

6274 Ts-PAD-PNB Ts-Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 76 €

4184 Sk-PADIhot Sk-Ihottumanäytteen histologinen tutkimus 76 €

4763 Ts-PADPros Ts-Prostatabiopsian histologinen tutkimus 92 €

62750 Ts-PAD4-Hn Ts-Pään ja kaulan alueen histologinen tutkimus 76 €

6274 Ts-PAD-PNB Ts-Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 76 €

4044 Pt-Papa-1 Pt-Gynekologinen irtosolututkimus 31 €

4077 Mf-Syto Mf-Rintarauhaseritteen irtosolututkimus 31 €

3990A1 Ts-FNAB-A1 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, 1 purkki + sively 61 €

3990A2 Ts-FNAB-A2 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, 2 purkkia + sively 92 €

3990B1 Ts-FNAB-B1 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, vain 1 purkki 46 €

3990B2 Ts-FNAB-B2 Ts-Ohutneulabiopsiatutkimus, vain 2 purkkia 76 €

4421 Sy-Syto Sy-Irtosolututkimus, nivelneste 46 €

4062 St-Syto St-Mahalaukun irtosolututkimus 53 €

4189 Ut-Syto Ut-Kohdun irtosolututkimus 53 €

4078A U -SytoA U -Virtsan irtosolututkimus, 1 näyte 46 €

4078B U -SytoB U -Virtsan irtosolututkimus, 2 näytettä 130 €

4078C U -SytoC U -Virtsan irtosolututkimus, 3 näytettä 194 €

3053   -Syto   -Irtosolututkimus, muu 145 €

4080 Ex-Syto Ex-Ysköksen irtosolututkimus 145 €

 

 

2. Användarrättighetens omfattning 

 

Proven behandlas i Vasa centralsjukhus patologiska laboratorium användandes de resurser som finns 

på patologiska laboratoriet. Patologens arbete består av tolkningen av proven och detta sker utanför 

arbetstid och omfattar högst två timmar per vecka. På patologens ansvar är att förvissa kunden om att 
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dess prov är privata och inte sköts av Vasa centralsjukhus. Vasa centralsjukhus har när som helst rätt 

att övervaka och kontrollera verksamheten. 

 

 

 

3. Kostnadsersättningen 

 

Kostnadsersättningen för utnyttjandet av Vasa centralsjukhus resurser för hanteringen av de privat 

remitterade proven beräknas utgående från det interna prisen ovan i punkt 1. Utgående från interna 

priset i prislistan så ersätter patologen åt Vasa centralsjukhus per prov 76,5% av interna priset, vilket 

motsvarar patologiska laboratoriets totala kostnader minskade med köptjänster för utifrån köpta 

patologitjänster och patologins egna läkarkostnader. 

 

  

4. Ansvarsfrågor 

 

Vasa centralsjukhus har inget ansvar för skadeanspråk som kan ställas av remitterande part utan detta 

ansvar åligger den patolog som tar emot proven som privatprov. Ansvarsfördelningen mellan Vasa 

centralsjukhus och patologen är den samma som råder under normal tjänstetid. 

 

 

5. Avtalstid och uppsägning 

 

Avtalet är i kraft till 31.12.2017 och tillämpas från första hela månaden efter undertecknandet. Avtalet 

kan hävas om någondera parten till väsentliga delar handlar i strid med avtalet. Meningsskiljaktigheter 

åtgärdas i första hand genom förhandlingar mellan parterna. 

 

 

6. Faktureringen av kostnadsersättningen 

 

Avdelningssekreteraren vid patologiska laboratoriet gör räkningarna för patologens del och meddelar 

på basen av utförda privatprover månadsvis till ekonomiförvaltningen grunden för 

kostnadsersättningen. Ekonomiförvaltningen fakturerar patologen för kostnadsersättningen månatligen 

i efterskott med 14 dagars betalningstid. 

 

 

Vasa    /          2018 

 

 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt    NN 

 

  



 

 

 

Samarbetsavtal om planering och uppbyggnad av IKT-funktioner under för-

beredelserna av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen 
 

1. Parter 

1.1 Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto 

FO-nummer 0970063-6 

1.2 Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun – Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

FO-nummer 0349388-3 

 

2. Bakgrund 

Regeringens proposition 15/2017 är under behandling i riksdagen och lagen om ordnande av social- och 

hälsovård, landskapslagen, lagen om landskapsindelning och lagen om införande av landskapslagen, lagen 

om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet (den så kallade infö-

randelagen) har inte trätt i kraft. Regeringen beslöt vid sin överläggning den 5 juli 2017 att gå vidare med 

landskaps- och social- och hälsovårdsreformen så att den träder i kraft den 1 januari 2020. Regeringen har 

överlämnat en ny proposition med förslag till lag om valfrihet, RP 47/2017 rd. 

Österbottens förbund är processägare för de förberedande åtgärderna för att inleda den tvärsektoriella 

organiseringen av det nya landskapet (senare landskapsberedningen). Social- och hälsovårdsministeriet och 

finansministeriet har i sina brev av den 20 maj 2016 och den 26 maj 2016 gett landskapsförbunden i upp-

drag att vidta förberedande åtgärder för att inrätta landskapen. Österbottens förbund har för de förbere-

dande åtgärderna ansökt om och fått statsunderstöd för IKT-systemen och uppbyggnaden av dem. 

 

3. Avtalets syfte 

Syftet med detta avtal är att ingå ett skriftligt avtal om de tillvägagångssätt som parterna redan har kommit 

överens om och även att komma överens om beredning av IKT-funktioner för de förberedande åtgärderna i 

landskapet. Vasa sjukvårdsdistrikt har från början av år 2017 arbetat och arbetar fortfarande för Österbot-

tens förbunds räkning med övergripande planering och uppbyggnad av det framtida landskapets informat-

ionsförvaltning och IKT-funktioner. Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt att välja personer, avsätta arbetsresurser, 

göra upphandlingar och direktupphandlingar för de åtgärder som avses i detta avtal. Vasa sjukvårdsdistrikt 

ingår i samförstånd med Österbottens förbund avtal om direktupphandlingar och anskaffningar med tredje 

part. De delområden som beskrivs ovan kallas senare uppgifter. För tydlighets skull konstateras att land-

skapsberedningen också kan göra anskaffningar direkt för den framtida landskapsberedningens räkning. 

Parterna kommer samtidigt överens om att utvecklingsarbetet sker stegvis (Proof of Concept) så att funkt-

ionaliteten hos strukturer, processer och integrationer i olika delar av det framtida landskapets informat-

ionssystem testas och simuleras mot de krav som planeringen på landskapsnivå ställer. 
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4. Expertis 

Under de förberedande åtgärderna för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen bistår de organisat-

ioner som överförs beredningen med kunskap, information och stöd utan ersättning, såvida inte annat 

skriftligen har avtalats för att fullgöra uppgifterna enligt detta avtal. Den andel av arbetet som Vasa sjuk-

vårdsdistrikt betalas för grundar sig på arbetstidsbokföring. Annars ingås separata avtal om långvarig och 

betydande användning av personresurser.  

 

5. Tillgång till information och sekretess 

För att uppfylla villkoren i detta avtal har Parten rätt att få tillräcklig information för att kunna sköta sin 

uppgift. Genom detta avtal åsidosätts eller kringgås på intet sätt tvingande sekretessförpliktelser enligt 

personuppgiftslagstiftning, patientlagstiftning och annan lagstiftning. I landskapsberedningen iakttas gäl-

lande lagstiftning, god informationsbehandling och principen om ändamålsbundenhet. 

Landskapsberedningen förbinder sig att låta bli att använda, låta bli att lämna ut och hålla konfidentiella 

material och information som den har fått av den överlåtande organisationen och som är sekretessbelagda 

eller är att betrakta som sekretessbelagda, samt att låta bli att använda dem i andra syften än de som följer 

av avtalet. Sekretessförpliktelsen gäller inte sådan information som har blivit offentlig på annat sätt. 

 

6. Övriga villkor 

Parterna förbinder sig att arbeta för landskapsberedningen, ställa nödvändiga resurser till förfogande, 

iaktta god informationsbehandling, sekretess och personuppgiftslagen samt främja digitalisering och införa 

nya kostnadseffektiva arbetssätt i ett tidigt skede. 

Vasa sjukvårdsdistrikt är skyldigt att överlämna allt material som har tagits fram i samband med uppgifter-

na till landskapsberedningen. Vasa sjukvårdsdistrikt är i detta avseende teknisk registeransvarig. Parterna 

är skyldiga att föra en tidsenlig sammanställning över de projekt som omfattas av avtalet. Sammanställ-

ningen ska uppdateras en gång i månaden senast den sista dagen i varje månad.  

För tydlighets skull konstateras att alla immaterialrätter i vilken form som helst som har uppstått i verk-

samhet i enlighet med detta avtal och som erkänns av lagstiftningen nu eller senare tillhör Österbottens 

förbund. 

Om vård- och landskapsreformen strandar kommer den information som en organisation som överförs till 

landskapet har överlåtit till Österbottens förbund och/eller det nya material, till exempel ett elektroniskt 

avtalsarkiv, som har skapats utifrån överlåten information att förstöras av Österbottens förbund tre (3) 

månader efter att reformen strandade, såvida inte den organisation som har överlåtit information medde-

lar något annat eller såvida inte Österbottens förbund enligt arkivlagen eller annan lagstiftning är skyldigt 

att förvara materialet. Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt att få det överlåtna materialet eller det nya material 

som har skapats utifrån det överlåtna materialet innan det förstörs. 

Parterna förbinder sig att iaktta statsunderstödslagen (27.7.2001/688) i verksamhet i enlighet med detta 

avtal. 

7. Kostnadsansvar och fakturering 

Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt att få finansiering när det agerar å landskapsberedningens vägnar till den del 

detta är möjligt inom ramen för statens finansieringsbeslut. 
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Vasa sjukvårdsdistrikt fakturerar Österbottens förbund efter särskild överenskommelse månadsvis och i 

enlighet med kraven på innehåll i finansministeriets finansieringsbeslut. 

 

8. Skadestånd 

Eventuella skadestånd bestäms enligt gängse bestämmelser om skadestånd. 

 

9. Ikraftträdande 

Detta avtal träder i kraft den dag som det undertecknas och gäller till dess att lagstiftningen om landskaps- 

och vårdreformen träder i kraft och det temporära beredningsorganet inleder sin lagenliga verksamhet 

eller till dess att det har gått tre (3) månader efter att landskaps- och vårdreformen strandade. 

 

10. Överlåtelse av avtal och avtalsexemplar 

Detta avtal kan inte överlåtas till tredje part. 

Detta avtal har upprättas både på svenska och på finska, i två likalydande exemplar, ett för vardera avtals-

parten. Vid avtalstolkning är den finska avtalstexten avgörande. 

 

12. Datum och underskrifter 

 

Vasa __. __. 2018 

 

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO 

 

Joakim Strand    Kaj Suomela 

ordf. för landskapsstyrelsen   landskapsdirektör 

 

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SAMKOMMUN – VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ  

 

Marina Kinnunen   Olle Gull 

tf. direktör för sjukvårdsdistriktet  förvaltningsdirektör 



 
                           

 

           
          BILAGA LIITE § 28/1-2 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 2 Muuttoavustuksen myöntäminen:  puheterapeutti Marjaana Gomez Ortega 
 
§ 3 Ändring av uppgiftsbaserad lön och arbetstidsprocent för patientsäkerhets-

koordinatorer: Merja Jutila, Linda Styris 
 
§ 4 Tillsättande av styrgrupp: Ledningsgrupp för planerings- och utvecklingsarbete. 
 
§ 5 Hankintapäätös: MRI päivitys (+Magic +sydän/KLF); GE Healthcare Finland Oy, 

240 000 € 
 
§ 6 Hankintayksikön oma-aloitteinen hankintaoikaisu 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
2018 
§ 9 Irtaimiston myynti 
§ 10 Belönade och obelönade förslag 
§ 11 Anhållan om ersättning för förlorade pengar 
§ 12 Anomus pilalle menneiden kenkien korvaamisesta 
§ 13  Korvausanomus rikkoutuneista silmälaseista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
          BILAGA LIITE § 28/3-4 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 4 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

dokumentation 
 
§ 5 Lupa FCG:n koodikirjaamisen auditoijille käyttää potilaskertomustietoja  

auditoinnissa 
 
§ 6 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Suolen vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien 

aikuispotilaiden hoito Suomessa”; Taina Sipponen 
 
§ 7 Lupa tutustua sairauskertomuksiin: projektipäällikkö Pia Haglund 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 2  Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus:  ylihoitaja Tanja Jaakola 
 
§ 3 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning:  Sakkunnig inom vårdar-

bete Carola Wisur-Hokkanen 
  
§ 4 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning:  Kundbetjäningschef Sari 

West 
 
§ 5  Muutokset virkarekisteriin: Kaksi lastenhoitajavirkaa muutetaan yhteen 75 % + 

25 % 1.1.2018 lähtien. 
 



Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 29/1



Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 29/2



Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 29/3




